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U ma das questões para quem
pensa em fazer um curso
de educação a distância
é o preconceito que pode

existir por parte dos empregadores
e empresas com relação a esse tipo
de formação. De um modo geral,
o prejulgamento ainda está ligado
aos antigos cursos por correspon-
dência que tiveram seu apogeu nos
anos 1970 e 1980. Mas hoje, com
os recursos tecnológicos existentes,
disponibilizados pela internet de
banda larga, como os chats e os

está diminuindo, com muita gente
fazendo e empresas utilizando o
método para educação continuada.
Estamos no ápice da mudança", afir-
ma Regina, para quem o crescimento
dos cursos nas regiões Norte e Nor-
deste e as instituições reconhecidas
pelo Ministério da Educação (MEC)
fazem com que hoje a EAD seja vista
como uma parceira.

Paula Cavalcanti Martini, res-
ponsável pelo programa de Edu-
cação a Distância no Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial

fóruns de discussão, o preconceito
vem diminuindo gradativamente.
Tanto, que se observa mundialmen-
te o crescimento de cursos realiza-
dos na modalidade de educação a
distância.

Para Regina Helena Ribeiro,
coordenadora de EAD do Serviço
Nacional de Aprendizagem Comer-
cial, de São Paulo (Senac-SP), já
houve muita desconfiança, mas está
perdendo força. "Ainda existe, mas

(Senai) - Departamento Nacional,
historicamente, acredita que os
preconceitos são derrubados pela
necessidade de mudança vivenciada
pelas sociedades humanas. E uma
prova de que o prejulgamento em
relação à EAD está diminuindo
são a procura e a oferta cada vez
maiores da modalidade. "Uma
explicação para esse crescimento
é que todos nós precisamos estar
sempre aprendendo. Ninguém pode

parar de fazer cursos somente por-
que terminou a faculdade, o ensino
médio, o fundamental ou aquele
MBA especial. No dia seguinte ou
ao mesmo tempo, temos de procurar
um aperfeiçoamento ou um curso de
curta duração", afirma Paula.

"Além disso, as empresas sabem
da importância de terem profissio-
nais com formação atualizada e,
muito sabiamente, têm escolhido a
educação a distância como modali-
dade preferencial para as atividades
de educação corporativa. Por exem-
plo, as empresas com profissionais
trabalhando em várias unidades da
federação, que precisam dominar a
mesma tecnologia ou especificação
de produtos, utilizam a educação a
distância via internet ou via dispo-
sitivos móveis, como os celulares.
Para outras empresas, cujos pro-
fissionais estão em local de difícil
acesso e sem cobertura de telecomu-
nicação, a preferência tem sido para
os cursos a distância com material
didático impresso", conclui.

Alunos de EAD
no mercado de trabalho

Os cursos a distância são procu-
rados por pessoas em diversas fases
da vida profissionail. Para conse-
guir um emprego, para alcançar



outro melhor, para crescer dentro
da empresa em que trabalham, mas
também pelos próprios donos de
empresa, que procuram se atualizar
e aperfeiçoar práticas já existentes
em seus negócios.

É o caso de Milton Vavassori
Júnior, empresário do ramo de Co-
mércio Exterior, que está cursando
o MBA Internacional de Geren-
ciamento de Projetos da Fundação
Getulio Vargas São Paulo, pela FGV
Online, desde 2006. Formado em
Comércio Exterior por meio de um
curso presencial, Milton resolveu
fazer o curso on-line por falta de
tempo para comparecer às aulas e
pela dificuldade de deslocamento na
cidade de São Paulo. Milton tinha
um certo preconceito em relação a
cursos a distância: "Achava, até há

algum tempo atrás, que tinha jeito
de picaretagem, como alguns cur-
sos por correspondência", afirma.
Acabou optando pela Fundação
Getulio Vargas por ser uma escola
confiável, com nome no mercado.
"Foi a instituição que fez a dife-
rença. Eu acredito que sempre que
se fala que é um curso a distância,
deve ter alguma restrição. Para os
meus amigos, falo Getulio Vargas e
o pessoal respeita."

Sem pretensões de "subir no empre-
go", Milton garante que a facilidade do
horário e a possibilidade de interagir
com o curso de qualquer lugar, mesmo
quando está viajando, foram fatores
importantes para se decidir por EAD.
Como resultado, tem adquirido ganho
profissional. "Esse curso acrescentou
teoria àquilo que eu já vinha fazendo.
Me ajuda a tomar decisões e dá uma
base teórica. Tanto, que meu sócio tam-
bém está fazendo o curso", conclui.
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Ariane Moreira é aluna de Qua-
lidade Ambiental: Iniciação e Con-
ceituação, no Senac-SP, desde 2005.
Ela trabalha em área diversa e faz o
curso como uma extensão, em várias
etapas. Bióloga de formação, Ariane
afirma que há uma certa resistência
no mercado pela EAD, mas não pre-

Defensora da educação a distância,
Shirley Dias da Silva fez os cursos
Sala de Aula Interativa e Oficina de
Tutores, ambos no Senac-SP, em 2007.
Formada em Biblioteconomia, atua na
área de saúde. Shirley conta que sua
experiência em EAD foi de grande
valia: "Principalmente pelo nível de

conceito. No entanto, acha que traz
ganhos. "O curso me ajudou muito
Q ampliou meus conhecimentos.
Sempre tive interesse pelo meio am-
biente e o curso me trouxe uma nova
visão, do meio ambiente como um
todo, como reaproveitamento e ou-
tras concepções". Além de estudar,
Ariane acha importante conhecer
pessoas com interesses comuns aos
seus e que também podem ajudar
na hora de se colocar no mercado.
"Nós nos comunicamos pelo fórum
do Senac e chats toda quinta-feira,
quando podemos nos conhecer me-
lhor", conta.

extensão da metodologia de pesquisa",
conta. Após finalizar os cursos, Shirley
se tornou professora de cursos on-line
voltados para a especialização de pro-
fissionais que desempenham diversas
funções em órgãos relacionados à
área de saúde: "Nós oferecemos cur-
sos para bibliotecários, por exemplo.
Muitos fazem os cursos como ponte
para se colocarem no trabalho".

Com relação ao preconceito que
pode existir em relação a alunos
de educação a distância, Shirley
afirma que não teve essa percepção,
principalmente por parte das insti-
tuições. Entretanto, diz que ainda

não tem como fazer uma avaliação
mais precisa, pois, no seu caso, já
estava trabalhando e não teve de ir
em busca de emprego. Para ela, a
EAD já está consolidada. "O que
observo é que um dos cursos é do
próprio Ministério da Saúde. Essa e
outras instituições recomendam que
seus empregados façam EAD."

A partir de sua experiência como
professora de EAD, Shirley alerta que
o fundamental na educação a distân-
cia é a capacitação dos profissionais
que ministram os cursos, além do
tamanho das classes virtuais. "Você
tem de saber quem são os tutores,
quantos são; e que haja, no máximo;

30 alunos. Em um curso, em que "a
maioria dos alunos estava empregada
e fazia o curso para melhorar a perfor-
mance", Shirley relata: "Já fui tutora
de 140 alunos. Era muito grande o
número de mensagens no fórum. Nós
éramos duas tutoras e tivemos de nos
desdobrar. Isso foi quase impossível,
embora o curso fosse mais técnico".
Agora, ela pretende fazer uma pós-
graduação em educação a distância.
"Na verdade, é uma especialização,
mas hoje você tem de estar apto para
o que está ocorrendo. Tem de mostrar
vontade", aconselha.

Cursos para enfrentar o mercado

A EAD serve não apenas para dar formação pro-
fissional. É voltada também para ajudar o estudante a
se preparar para o ingresso no mercado de trabalho,
inclusive para obter um estágio, uma importante etapa
para a aquisição de experiência e conhecimentos que
ajudam na conquista de um emprego. Esse é o objetivo
dos cursos a distância oferecidos pelo Centro de Inte-
gração Escola-Emprego (CIEE),

Gratuitos e sempre disponíveis, os cursos são diri-
gidos para estudantes dos ensinos médio, técnico e su-

perior cadastrados para concorrer a estágios ou que já
estagiam em empresas por intermédio do CIEE. Algumas
das opções são Orientação e Informação Profissional,
que auxiliam o estudante a escolher uma profissão;
Dinâmicas e Testes na Seleção, para aconselhamento a
participantes de dinâmicas de grupo; Postura e Imagem
Profissional; Entrevista: Como Encará-La; e Currículo
sem Segredo, entre outros. Os cursos são de curta
duração, e podem ser completados em períodos de sete
a dez dias. Mais informações em www.ciee.org.br.
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